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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 27/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de implantação e
operação de central de atendimento a usuários de tecnologia da in-
formação (service desk), englobando os serviços de atendimento de 1º
e 2º níveis. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 06/03/2009 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO: SAFS quadra 8,
lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das
Propostas: a partir de 06/03/2009 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 02/04/2009 às 14h30 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital poderá ser
retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br, ou na CL-
CON/TST ao custo de R$0,15 p/ página. Pedidos de esclarecimento e
impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio ele-
trônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 05/03/2009) 080001-00001-2009NE000042

PREGÃO Nº 36/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de material elétrico e de rede. Total de Itens Licitados: 00066 . Edital:
06/03/2009 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO:
SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF
. Entrega das Propostas: a partir de 06/03/2009 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 27/03/2009 às
14h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
poderá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br,
ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página. Pedidos de es-
clarecimento e impugnações deverão ser encaminhados exclusiva-
mente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 05/03/2009) 080001-00001-2009NE000042

PREGÃO Nº 39/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de material de copa e cozinha Total de Itens Licitados: 00005 . Edital:
06/03/2009 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO:
SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF
. Entrega das Propostas: a partir de 06/03/2009 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 03/04/2009 às
14h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
poderá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br,
ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página. Pedidos de es-
clarecimento e impugnações deverão ser encaminhados exclusiva-
mente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 05/03/2009) 080001-00001-2009NE000042

PREGÃO Nº 41/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de Togas, Becas e Pelerines Total de Itens Licitados: 00004 . Edital:
06/03/2009 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO:
SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF
. Entrega das Propostas: a partir de 06/03/2009 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/04/2009 às
14h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
poderá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br,
ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página. Pedidos de es-
clarecimento e impugnações deverão ser encaminhados exclusiva-
mente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Coordenadora de Licitações e Contratos

(SIDEC - 05/03/2009) 080001-00001-2009NE000042

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 11/2009

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 23/12/2008 . OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO Registro de preçospara futura prestação de serviços de co-
municação de dados para acesso IP permanente, dedicado e exclusivo,
entre o Data Center da Justiça do Trabalho e a rede mundial de
computadores (Internet) Novo Edital: 06/03/2009 das 08h00 às 12h00
e d14h00 às 17h59 . Endereço: SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala
333 Asa Sul - BRASILIA - DF Entrega das Propostas: a partir de
06/03/2009 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 01/04/2009, às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Coordenadora de Licitações e Contratos

(SIDEC - 05/03/2009) 080001-00001-2009NE000042




